รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 5/2558
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(อาจารย์ ดร.วีนสั ศรี ศกั ดา)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช – แทน)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้ า ณ พัทลุง)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ชชั วาล ชุมรักษา)
8. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี – แทน)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
10. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
11. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
13. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
14. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ

เนื่องจาก

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางเยาวลักษณ์ พริ กบุญจันทร์
2. นางสาวปั ทมา สํานักโหนด

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ติดภารกิจ

13.20 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 การแต่ งตัง้ ให้ ดาํ รงตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ด้ วยมหาวิ ท ยาลัย ได้ อนุมัติ แ ต่ง ตัง้ อาจารย์ ดร.สมจิ ต ร อุด ม สาขาวิช าการบริ ห าร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ให้ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลย้ อนหลังตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน
2557 ซึง่ มหาวิทยาลัยจะมีคําสัง่ แต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการต่อไป
1.1.2 ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ ลาออกจากตําแหน่ ง
ด้ วยอาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม วิชยั ดิษฐ ได้ ขอลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ และขอลาออกจากการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในการนี ้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ พิจารณา
แล้ วเห็นว่า อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี จึงได้ มีบนั ทึกเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตังอาจารย์
้
ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี ให้ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะมีคําสัง่ แต่งตังต่
้ อไป
1.1.3 การประชุมคุรุศึกษา
ด้ วยมหาวิทยาลัยจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการคุรุศกึ ษา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2558 ซึง่ ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิใน 2 ประเด็นคือ
(1) อนุมตั ิให้ ดําเนินการปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต ได้ แก่ ฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิ ตศาสตร์ เป็ นหลักสูตร 2 ปริ ญญา โดยนิสิตที่สําเร็ จการศึกษาจะ
ได้ รับปริ ญญาบัตรทังวุ
้ ฒิ การศึกษาบัณฑิต และ วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(2) อนุมัติ แ ผนผลิต บัณฑิ ต ระดับบัณ ฑิ ต ศึกษา และอนุมัติ ในหลัก การให้ ป รั บปรุ ง
หลักสูตรเป็ นหลักสูตรโท-เอก
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1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ ขยายเวลาในการรับผลงานวิจยั เพื่อส่งประกวดรับรางวัลงานวิจยั
ดีเด่นของสภาการศึกษา ไปจนถึง วันที่ 15 มิ ถุนายน 2558 และขอความร่ วมมือกรรมการประชาสัมพัน ธ์
ให้ คณาจารย์ นิสิตที่สนใจร่ วมส่งผลงานเข้ าประกวด
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต)
1.3.1 การสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์ พ่ ีเลีย้ ง
หน่วยฝึ กสอนฝึ กงานมีกําหนดจัดสัมมนาผู้บริ หารและอาจารย์พี่เลี ้ยงนิสิตฝึ กปฏิบตั ิการ
สอน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปาริ ชาต มหาวิทยาลัยทักษิ ณ ในการนี ้ ขอเชิญชวนอาจารย์เข้ า
ร่ วมการสัมมนาดังกล่าว
1.3.2 การจัดประชุมประธานหลักสูตร
ฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ จะจัดประชุมประธานหลักสูตรในวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558
และจะจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการการเขียน SAR ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ สาขาวิชา
ต่างๆ ทราบ
1.3.3 ทุนโครงการคุรุทายาท
ขณะนี เ้ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน (สพฐ.) ได้ มี ก ารอนุ มัติ ทุ น
โครงการคุรุทายาทระยะที่ 2 ซึง่ มี 3 รู ปแบบคือ
(1) ให้ ทนุ ตังแต่
้ ปี 1 สําหรับนิสิตรหัส 58
(2) นิสิตรหัส 53-57 สามารถขอรับทุนได้ ในปี 4 และ ปี 5
(3) ทุนสําหรับนิสิตสาขาขาดแคลน ระดับ ป.บัณฑิต
โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถาบันผลิตครู โครงการคุรุทายาทประกอบด้ วย คุณวุฒิ
อาจารย์ ต้องเป็ นปริ ญญาเอกทัง้ หมด มีโรงเรี ยนสาธิ ต/สถานที่ฝึกปฏิบัติการสําหรั บนิสิตที่รับทุน มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการเรี ยนการสอน และมีหอพักสําหรับนิสิตทุน
1.4 เรื่ องแจ้ งจากหัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
1.4.1 สรุ ปผลการใช้ จ่ายงบประมาณเงินแผ่ นดิน และเงินรายได้ ประจําปี งบประมาณ
2558 ไตรมาสที่ 2
- รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.4.1
1.4.2 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
ด้ วยมหาวิท ยาลัยกํ าหนดให้ ส่งค่าระดับขัน้ ภายในวัน ที่ 5 มิถุน ายน 2558 ในการนี ้
คณะศึกษาศาสตร์ จึงกํ าหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั ง้ ที่ 1/2558
ในวันที่ 5 มิถนุ ายน 2558 ตังแต่
้ เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป เพื่อพิจารณาค่าระดับขัน้
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 4/2558
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
4/2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง (ไม่ มี)

วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 การเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อแต่ ง ตัง้ เป็ นกรรมการประจํา คณะศึ ก ษาศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ ว ยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วสั น ต์ กาญจนมุ ก ดา ได้ ห มดวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง
คณะกรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี ้ เพื่อให้ คณะกรรมการในการประชุม
ครบถ้ วนตามองค์ประกอบแห่งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ว่าด้ วย การจัดระบบบริ หารงานในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557 ข้ อ 27(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้ วย คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตามคําแนะนําของหัวหน้ าส่วนงาน โดยความเห็นชอบของอธิ การบดี จํานวนไม่เกินสองในสามของ
จํานวนกรรมการโดยตําแหน่ง ทังนี
้ ้ กรณีมีเหตุผลความจําเป็ น หัวหน้ าส่วนงานอาจเสนอแต่งตังบุ
้ คคลภายนอก
เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมได้ อีกไม่เกิน 3 คน
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. คณะกรรมการประจํ าคณะศึก ษาศาสตร์ โ ดยตํ าแหน่ ง มี จํ านวน 10 คน ซึ่ง สามารถ
มีกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิได้ ไม่เกินสองในสามของกรรมการโดยตําแหน่ง คือ ไม่เกิน 6 คน
2. คณะกรรมการประเภทผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ อ ยู่ ใ นวาระในขณะนี ม้ ี จํ า นวน 2 คน คื อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ และอาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
มติ เห็นชอบให้ มีกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน
และเห็นชอบให้ เสนอชื่อรองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง และรองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์ เพื่อแต่งตัง้
เป็ นกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
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4.2 การตรวจสอบ-รั บ รองการเผยแพร่ และให้ ความเห็น ผลงานในการขอกํ า หนด
ตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล
ด้ วยอาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิ รมล ได้ เสนอผลงานทางวิชาการเพื่ อขอกํ าหนดตําแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองการเผยแพร่
ผลงาน และให้ ความเห็นในผลงานทางวิชาการของบุคคลดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 4.2)
มติ 1. ที่ประชุมได้ ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.
คุณอานันท์ นิรมล
2. ที่ ป ระชุ ม ให้ ความเห็ น ว่ า ผลงานทางวิ ช าการ (งานวิ จั ย ) ของอาจารย์ ดร.
คุณอานันท์ นิรมล มีความสอดคล้ องกับ (4) พัฒนาและส่งเสริ มชุมชนหรื อสังคมให้ มีความเข้ มแข็ง และ (5)
ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ เนื่องจากงานวิจยั เน้ นการพัฒนาแกนนําเยาวชนในการสร้ างสื่อสําหรับสังคม
สมานฉันท์

4.3 การรั บรองผลงานของอาจารย์ เพื่อต่ อสัญญาจ้ าง กรณีอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์
โตพิทกั ษ์
ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดให้ พ นัก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ ห มดสัญ ญาการจ้ า งจะสามารถ
ดํ า เนิ น การต่ อ สัญ ญาจ้ า งฉบับ ใหม่ ไ ด้ จะต้ อ งนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการหรื อ ผลงานวิ จั ย ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณารับรองในส่วนของคุณภาพ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาผลงาน
ของอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ ที่ถึงกําหนดเวลาการต่อสัญญาจ้ างฉบับใหม่ (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.3 นอกเล่ม)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
คณะควรจัดทําเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน หรื อใช้ รับรองคุณภาพผลงานของอาจารย์ใน
การต่อสัญญาการจ้ างของมหาวิทยาลัย
มติ รั บ รองคุณ ภาพผลงานของอาจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิ ทัก ษ์ และมอบงาน
บุคคลของคณะศึกษาศาสตร์ จดั ทําร่ างเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานในการต่อสัญญาจ้ างของอาจารย์และ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาต่อไป

4.4 การเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนางสาวชญาดา ชูชัยสิงหะกุ ล, นางสาวโศญดา
ตุลยนิษก์ และนางสาวกมลนัทธ์ แกล้ วทนงค์
ด้ วยมีนิสิตมีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาเรี ยนดังนี ้
1. นางสาวชญาดา ชูชยั สิงหะกุล รหัส 571997180 และนางสาวโศญดา ตุลยนิษก์ รหัส
571997186 นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ขอเทียบโอนรายวิชา
รายวิชาที่ได้ กําหนดไว้ ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สําหรับนิสิตที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา โดยจะต้ อง
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เรี ยนรายวิชาชี พครู บังคับเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต ซึ่งนิสิตได้ เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา 2555 จากหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 896-342 การวัดและประเมินผลการสอนภาษาไทย จํานวน 3(2-2-5)
หน่วยกิ ต กับรายวิชา 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา จํ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิ ต (เอกสาร
หมายเลข 4.4.1)
2. นางสาวกมลนัท ธ์ แกล้ วทนงค์ รหัส 551031667 นิ สิ ต หลัก สูต รการศึก ษาบัณ ฑิ ต
(หลัก สูต ร 5 ปี ) สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ คณะศึก ษาศาสตร์ ซึ่ง ย้ ายสถานศึก ษามาจากมหาวิ ท ยาลัย บูร พา
ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วจากมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 4 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 4.4.2)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา
เรี ยนของนิสิตดังกล่าว
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนิสิตดังนี ้
1. เห็ น ชอบให้ นางสาวนางสาวชญาดา ชู ชั ย สิ ง หะกุ ล และนางสาวโศญดา
ตุลยนิษก์ เทียบโอนรายวิชาเรี ยนได้ จํานวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 896-342 การวัดและประเมินผลการสอน
ภาษาไทย จํ า นวน 3(2-2-5) หน่ วยกิ ต ของมหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ กับ รายวิ ช า
0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา จํานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
2. เห็นชอบให้ นางสาวกมลนัทธ์ แกล้ วทนงค์ เที ยบโอนรายวิชาเรี ยนได้ จํ านวน
4 รายวิชา ดังนี ้
รายวิชาที่เรียนมาแล้ วจากมหาวิทยาลัยบูรพา

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่
ได้

1.

999161 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

3(3-0-6)

B+

2
3
4

302232 พีชคณิตเชิงเส้ น 2
302281 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
302203 วิยตุ คณิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

C
B+
B

รายวิชาที่ขอเทียบ หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี )
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

0000132 ภาษาและวัฒนธรรม
จีน
0202222 พีชคณิตเชิงเส้ น 1
0202212 สมการเชิงอนุพนั ธ์
0302241 วิยตุ คณิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 เสนอชื่อคณะอนุ กรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อ
ขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของว่ าที่เรื อตรี ดร.พัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา
ด้ วยว่าที่ เรื อตรี ดร.พัศรเบศวร์ แย้ ม ทองคํ า ได้ เสนอผลงานทางวิ ชาการเพื่ อขอกํ าหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อประเมินการสอนของว่าที่เรื อตรี ดร.
พัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1)
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มติ เห็นชอบให้ บุคคลเป็ นคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของว่าที่เรื อตรี ดร.พัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา ดังนี ้
1. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สเุ ทพ สันติวรานนท์
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ

5.2 การยกเลิกการสอบ Comprehensive ของนิสิตแผน ก และการยกเลิกการเรี ยน
วิชาชีพครู ของนิ สิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสู ตรของผู้ ท่ ีไม่ มีวุฒิทางการศึกษา
6 หน่ วยกิต
ด้ วยฝ่ ายวิ ชาการคณะศึก ษาศาสตร์ ได้ จัดประชุมผู้รับ ผิ ดชอบหลัก สูต รระดับ ปริ ญ ญาโท
เพื่อพิจารณาเรื่ องการสอบ Comprehensive และการเรี ยนวิชาชีพครู ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร
ของผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 6 หน่วยกิต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยที่ประชุมดังกล่าวมีมติเห็นชอบให้
ยกเลิ ก การสอบ Comprehensive ของนิ สิ ต แผน ก และการยกเลิ ก การเรี ย นวิ ช าชี พ ครู ข องนิ สิ ต ระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 6 หน่วยกิ ต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการยกเลิกการสอบ Comprehensive ของนิสิตแผน ก และการยกเลิกการเรี ยน
วิชาชีพครู ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรของผู้ที่ไม่มีวฒ
ุ ิทางการศึกษา 6 หน่วยกิต (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.2 นอกเล่ม)
มติ 1. เห็นชอบการยกเลิกการสอบ Comprehensive ของนิสิตแผน ก ระดับปริ ญญาโท
และเห็ น ชอบการยกเลิ ก การเรี ย นวิ ช าชี พ ครู ข องนิ สิ ต ระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาทุก หลัก สูต รของผู้ ที่ ไ ม่ มี วุฒิ ท าง
การศึกษา 6 หน่วยกิต
2. มอบฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ และนางสุภาภรณ์ ประดับแสง รวบรวมข้ อมูล
จากมหาวิ ท ยาลัย อื่ น ๆ เกี่ ย วกับ การสอบ Comprehensive เพื่ อเป็ น ข้ อ มูล ประกอบการพิ จ ารณาในระดับ
มหาวิทยาลัย

5.3 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจําหลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ -เคมี กับ กศ.ม. เคมี
ด้ วยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์ -เคมี และ กศ.ม.เคมี ซึง่ เป็ นหลักสูตรร่ วมกับคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการและพัฒ นานิ สิ ต จึง เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาเรื่ อ งดัง กล่าว (เอกสารการประชุ ม
หมายเลข 5.3 นอกเล่ม)
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มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ -เคมี และหลักสูตร กศ.ม.เคมี ดังนี ้
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ ประจํา
ประจําหลักสูตร (เดิม)
หลักสูตร (ใหม่ )
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เคมี
1. ผศ.ศิริพร จันทรคีรี
1. ผศ.ศิริพร จันทรคีรี
ประธาน
2. ผศ.เกษม ตันสุ
้ วรรณ
2. ผศ.เกษม ตันสุ
้ วรรณ
3. ผศ.สุธิตา ตันสุ
้ วรรณ
3. ผศ.สุธิตา ตันสุ
้ วรรณ
4. อ.ดร.อานอบ คันฑะชา
4. อ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค
5. อ.ดร.จิราพร ช่อมณี
5. อ.ดร.จิราพร ช่อมณี
เลขานุการ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1. อ.ดร.ปิ ยาภรณ์ ภาษิ ตกุล
2. รศ.เกษม อัศวตรี รัตนกุล
3. รศ.ดร.หิริหทั ยา เพชรมัง่
4. อ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค
5. รศ.ดร.พูนสุข อุดม

1.
2.
3.
4.
5.

อ.ดร.ปิ ยาภรณ์ ภาษิ ตกุล
รศ.เกษม อัศวตรี รัตนกุล
อ.ดร.อานอบ คันฑะชา
รศ.ดร.พูนสุข อุดม
รศ.ดร.หิริหทั ยา เพชรมัง่

ประธาน

กรรมการ
เลขานุการ

5.4 การจัดให้ บริการให้ คาํ ปรึกษาแก่ นิสิต
ด้ วยตามตัวชีว้ ัดในระบบประกันคุณภาพ กํ าหนดให้ คณะมีห้องสําหรั บให้ คําปรึ กษาและ
บริ การนิสิต โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตได้ หารื อกับประธานสาขาวิชาจิตวิทยาในการจัดอาจารย์
ให้ บริ การให้ คําปรึกษานิสิตแล้ ว จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
มติ เห็นชอบให้ จดั สถานที่สําหรั บให้ คําปรึ กษาและบริ การนิสิต โดยมอบรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนานิสิต และประธานสาขาวิชาจิตวิทยา ดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว

ปิ ดประชุม

เวลา

15.00 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

